DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
Proces rekrutacji (wypełniają osoby upoważnione)
Podpis nauczyciela po konsultacji z rodzicem lub opiekunem

I. Dane dotyczące zajęć
Rok szkolny

Data wpłynięcia oraz numer ewidencyjny deklaracji

/
Nauczyciel

Pracownia

Koło

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Data przyjęcia do koła

II. Dane uczestnika
Imię

Nazwisko

Rok urodzenia

Adres

III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów
Imię

Nazwisko

Telefon

E-mail

Imię

Nazwisko

Telefon

E-mail

IV. Samodzielny powrót do domu
Zgoda na samodzielny powrót niepełnoletniego uczestnika z zajęć w MDK do domu

TAK

NIE

(podkreślić właściwe)
Podpis rodzica lub opiekuna

V. Inne osoby upoważnione do odbierania uczestnika z zajęć w MDK
Imię

Nazwisko

Telefon

Imię

Nazwisko

Telefon

VI. Program profilaktyczny „Bezpieczny powrót do domu”
1. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest sprawdzić bezpośrednio przed zajęciami, czy odbywają się one w danym dniu. Powinien oddać
dziecko pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od rozpoczęcia do zakończenia zajęć.
2. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach. W przypadkach sytuacji losowych powinien
skontaktować się z nauczycielem.
3. W przypadku wyrażania przez rodzica lub opiekuna zgody na samodzielny powrót dziecka do domu nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko po wyjściu z zajęć.
VII. Inne postanowienia
1. Dla bezpieczeństwa dziecka rodzic lub opiekun powinien poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia o stanie zdrowia dziecka
(szczególnie w przypadku chorób przewlekłych).
2. Uczestnicy zajęć w MDK nie są dodatkowo ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką ochronę mają zazwyczaj uczniowie szkół z tytułu zawartego ubezpieczenia na cały rok szkolny.
VIII. Deklaracje
Akceptuję prowadzone przez MDK działania w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, m. in. program profilaktyczny
„Bezpieczny powrót do domu” oraz inne powyższe postanowienia.
Znam i akceptuję Regulamin naboru do MDK Świdnica.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z MDK oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami na upowszechnianie lub przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wytworów lub osiągnięć działalności artystycznej dziecka dla potrzeb organizacji i promocji konkursów, przeglądów, turniejów itp.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagrywanie i fotografowanie oraz ewentualne publikacje nagrań i zdjęć prezentujących dziecko lub jego
prace przez organizatora imprez w placówce i poza placówką.
Podpis rodzica lub opiekuna wyrażający zgodę na
postanowienia i deklaracje zawarte w punktach VI-VIII

